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                   Μαδρίτη, 1 Ιουνίου 2018 

   

   

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΞΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΠ, 31.05.2018 

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Χαράλαμπος Κασίμης επισκέφθηκε τη Μαδρίτη στις 31 Μαΐου 

τ.έ., λόγω συμμετοχής του στην Υπουργική Διάσκεψη, υπό τη μορφή γεύματος 

εργασίας, την οποία διοργάνωσε η Ισπανίδα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας, 

Τροφίμων και Περιβάλλοντος, κα Ιsabel Garcia Tejerina, σε χώρους του ισπανικού 

Υπουργείου αυθημερόν. Συμμετείχαν οι Υπουργοί Γεωργίας της Γαλλίας, κ. Stéphane 

Travert, της Πορτογαλίας, κ. Luis Capoulas, της  Ιρλανδίας, κ. Michael Creed και ο 

αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Φινλανδίας, κ. Jari Partanen. Η κύρια πρωτοβουλία 

για τη διάσκεψη ανήκε στη Γαλλία και την Ισπανία και αναλήφθηκε εντός των τελευταίων 

δύο εβδομάδων. 

Κατ’ ουσίαν, επρόκειτο για συνάντηση των υψηλών εκπροσώπων των 

προαναφερόμενων χωρών, στις οποίες πιθανόν θα προστεθούν και άλλες, κατά την 

οποία ανακοινώθηκε επίσημα, όπως και στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε το 

γεύμα εργασίας, η βούληση αυτών των έξι χωρών να προσυπογράψουν ένα Σχέδιο 

Διακήρυξης (“Draft Declaration”), ενόψει των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων στην 

Κοινή Αγροτική Πολιτική (KAΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προβλεπόμενων 

μειώσεων στον επόμενο προϋπολογισμό. Ακόμη, το εν λόγω κείμενο, θα αποσταλεί 

άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο Ιρλανδό Επίτροπο για την ΚΑΠ, με 

στόχο να υπάρξει ένα δυνατό πολιτικό μήνυμα εκ μέρους των αρμόδιων Υπουργών των 

έξι χωρών σε θέματα ΚΑΠ, οι οποίοι επιθυμούν άμβλυνση των περικοπών που 

σχεδιάζονται.  

Ο απώτερος σκοπός είναι η διατήρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής στα επιτυχημένα 

επίπεδα που βρίσκεται σήμερα και η συνεχιζόμενη υποστήριξη των Ευρωπαίων 

αγροτών μέσω του εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα (ψηφιακή οικονομία, 

προστασία ζωντανών ζώων, φροντίδα ευαίσθητων περιοχών, ασφάλεια τροφίμων, 

χρήση σύγχρονων γεωργικών μεθόδων, βελτιστοποίηση φορολογικού συστήματος και 

ανεύρεση οικονομικών πόρων για τη στήριξη των αγροτών). 

Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο της κοινής υπουργικής δήλωσης-διακήρυξης σχετικά με το 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την Κοινή Αγροτική Πολιτική συνοψίζεται σε έντεκα 

σημεία, στα οποία τα έξι κράτη μέλη: 
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 Τονίζουν ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική συμβάλλει στη διατήρηση της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μίας από τις κυριότερες γεωργικές δυνάμεις του 

κόσμου. Χάρη στην ΚΑΠ, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ασφάλεια 

εφοδιασμού σε γεωργικά προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στα υψηλά 

υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, με λογικό κόστος, επιτρέποντας στα 

ευρωπαϊκά προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά στο διεθνές εμπόριο.  

 

 Σημειώνουν ότι ο ευρωπαϊκός τομέας αγροδιατροφικών προϊόντων και 

γεωργικών ειδών, όντας ανοιχτός στις διεθνείς αγορές, εκτίθεται στην αύξηση της 

μεταβλητότητας των παγκόσμιων τιμών.   

 

 Θεωρούν ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να συνεχίσει να είναι 

προσανατολισμένη στις αγορές, γνωρίζοντας ότι η στήριξη της γεωργίας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στον περιορισμό των επιπτώσεων της 

μεταβλητότητας των τιμών και στη μείωση της επίδρασης εξωτερικών 

παραγόντων στις ευάλωτες γεωργικές αγορές.  

 

 Σημειώνουν ότι οι μηχανισμοί που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της ΚΑΠ έχουν 

άμεσο αντίκτυπο στα εισοδήματα των γεωργών, τα οποία παραμένουν 

χαμηλότερα από εκείνα άλλων τομέων. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουν ότι η 

ΚΑΠ συνιστά το πρώτο δίχτυ ασφαλείας για τους αγρότες.   

 

 Υπογραμμίζουν ότι η ευρωπαϊκή γεωργία πρέπει να αντιμετωπίσει τις νέες 

προκλήσεις, κυρίως ενόψει των υψηλών προσδοκιών της κοινωνίας, ιδίως όσον 

αφορά το περιβάλλον, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την 

προστασία της βιοποικιλότητας και της υγείας, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη 

μίας φιλόδοξης μεταρρύθμισης μέσω των διαθέσιμων μέσων της ΚΑΠ.  

 

 Υποστηρίζουν ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητος για να 

υποστηριχθεί η αναγκαία μεταρρύθμιση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά 

τους, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να εξασφαλίσουν την 

μετάβαση στις επόμενες γενιές. 

 

 Επιμένουν στην ανάγκη διασφάλισης θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 

μελών και στην επίτευξη μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ τους, αφενός σχετικά με 

τους κοινούς στόχους και τα κοινά εργαλεία και, αφετέρου, σχετικά με την 

αναγκαία ευελιξία στην εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να 
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θεσπιστεί ένα κοινό επίπεδο προϋποθέσεων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται οι 

κύριοι στόχοι της ΚΑΠ κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης. Θα πρέπει να δοθεί 

μέγιστη προσοχή στις προκλήσεις της απλούστευσης των δύο πυλώνων και 

κυρίως της συμμόρφωσης. 

 

  Επιμένουν ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική επιτρέπει τη διατήρηση μιας γεωργικής 

δραστηριότητας σε όλα τα εδάφη της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει 

στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των άκρως 

απόκεντρων περιφερειών και των νησιών και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.  

 

 Εκφράζουν τη βαθύτατη λύπη τους για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή   

πρότεινε για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τη 

μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ. 

 

 Υπενθυμίζουν ότι η μείωση αυτή και στους δύο πυλώνες θα μπορούσε να 

δημιουργήσει έναν πρωτοφανή κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα εισοδήματα των αγροτών και την ικανότητά τους 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πληθυσμού για υγιεινά, βιώσιμα, προσιτά 

και ποιοτικά τρόφιμα.   

 

 Ζητούν την αύξηση του προϋπολογισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στο 

σημερινό επίπεδο της ΕΕ των 27, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με 

επιτυχία στις προκλήσεις της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της κλιματικής 

αλλαγής και της υγείας στο πλαίσιο των δύο πυλώνων.   

Εντούτοις, όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι πρόκειται για ήπια μορφή αντίδρασης στις 

περικοπές, λόγω του απωλειών που αναπόφευκτα θα επιφέρει το Βrexit καθώς και τα 

συνεχιζόμενα προβλήματα στον πλανήτη και την Ευρώπη, λόγω του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, της φύλαξης των συνόρων, της άμυνας, της 

ασφάλειας και των μεταναστευτικών ροών. Πρόκειται για προκλήσεις που θα έχουν 

σημαντική οικονομική επίδραση στους επερχόμενους προϋπολογισμούς, ωστόσο η 

αστάθεια των τιμών και η έλλειψη πόρων στον τομέα της αγροτικής πολιτικής, κατά 

κύριο λόγο, πρέπει να τύχουν ανάλογης προσοχής. Τα ως άνω μηνύματα απευθύνονται 

πέραν της Ε.Ε., στους αγρότες, στον κάθε Ευρωπαίο πολίτη και εν τέλει στο σύνολο των 

ηγεσιών των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς τα νεότερα, κατά κύριο λόγο, μέλη της 

Ένωσης, όπως οι ανατολικές χώρες, αντιδρούν στον καταμερισμό των κονδυλίων 

μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ζητούν μεγαλύτερο βαθμό εξωτερικής σύγκλισης, 

αφήνοντας κατά μέρος την ιστορικότητα που ισχύει κατά περίπτωση.  


